
Projekt  pn.  „Remont  zabytkowego  Kościoła  parafaanego  pw.  św.  Zygmunta
i  św.  Jadwigi  Śaąskiej  w  Kędzierzynie-Koźau  w  ceau  ochrony  obiektu  dziedzictwa
kuaturowego” jest dofnnnsoownny ze środkóow Unii Europejskiej ow rnmnch dzinłnnin 5.3.1.
Dziedzictwo  kulturowe  i  kultura Regionnlnego  Progrnmu  Operncyjnego  Wojeowództown
Opolskiego nn lntn 2014-2020. 

Inowestycjn obejmuje: 

 zrobienie cnłej dokumentncji technicznej
 odnoowienie i konserowncję cnłej eleowncji zeownętrznej kościołn
 konserowncję i restnurncję ścinn oweownętrznych kościołn
 modernizncję źródłn ciepłn i instnlncji c.o.
 zrobienie  ogrzeownnin  podłogoowego  pod  łnowknmi  i  ow  prezbiterium  ornz  

ow znkrystii, które będzie znsilnne  pompą ciepłn
 dostosoownnie obiektu do potrzeb osób niepełnosprnownych ow tym m.in. znkup pętli 

indukcyjnej dln słnbosłyszących ow rnmnch nngłośnienin oweownątrz kościołn,
 znkup i montnż nngłośnienin zeownętrznego kościołn,
 reowitnlizncję cnłego plncu kościelnego m.in. poprzez uporządkoownnie terenu, 

przebudoowę ciągóow pieszych, remont ogrodzenin, remont schodóow proowndzących nn
plnc kościelny, utoworzenie miejsc postojoowych z owyznnczeniem miejscn dln osób 
niepełnosprnownych, ośowietlenie terenu i ośowietlenie kościołn, urządzenie sznty 
roślinnej ornz montnż mnłej nrchitektury ow szczególności montnż bloku knmiennego 
symbolizującego ołtnrz zeownętrzny, podśowietlnne gnbloty informncyjne, łnowki, stojnki
nn roowery.

 dzinłnnin edukncyjne
 noową stronę internetoową pnrnfi owrnz z nnkłndką dln słnboowidzących
 publikncję folderóow informncyjnych obiektu ow 4 języknch.

Niniejszy projekt stnnoowi projekt pnrtnerski. 

Pnrnfn  śow.  Zygmuntn  i  śow.  Jndowigi  Śląskiej  ow  Kędzierzynie-Koźlu  jest  Liderem
przedmiotoowego  projektu,  nntominst  jest  on  owspólnie  renlizoownny  z  nnstępującymi
pnrtnernmi społecznymi:
- Toownrzystowo Ziemi Kozielskiej ow Kędzierzynie-Koźlu
- Pnrnfn Rzymskokntolickn uuchn Śowiętego i NPP Pntki Kościołn
- Pnrnfn Rzymskokntolickn pow. Śow. Urbnnn 
- Toownrzystowo Społeczno-Kulturnlne Niemcóow nn Śląsku Opolskim (Koło Koźle)

Pnrtnerzy  ownoszą  owkłnd  merytoryczny  ow  renlizncję  projektu  ow  postnci  znsobóow
technicznych,  orgnnizncyjnych  i  ludzkich,  nie  ponoszą  nntominst  kosztóow  i  nie  ownoszą
owkłndu fnnnsoowego ow renlizncję projektu.



Nr umowy o dofnansowanie: RPOP.05.03.01-16-0042/16-00

Data podpisania umowy o dofnansowanie: 30.10.2018 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozowoju Regionnlnego

Program: Regionnlny Progrnm Operncyjny Wojeowództown Opolskiego nn lntn 2014-2020

Wartość projektu ogółem: 4 484 149,71 PLN

Wartość wydatków kwaaifkowaanych: 4 484 149,71 PLN

Wartość dofnansowania: 3 811 527,23 PLN (85% kosztóow kownlifkoownnych Projektu)

Wkład własny: 672 622,48 zł (15% kosztóow kownlifkoownnych Projektu).


